2017. évi szakmai terv
A kétségtelenül nagy hagyományokkal rendelkező férfi válogatott a közeljövőben generációváltáson fog keresztül menni. 1992-ben Manilában még az 1978-as olimpiai aranyat nyert Portisch
Lajos-Ribli Zoltán-Sax Gyula-Adorján András összetételű csapat képviselte hazánkat (Pintér
Józseffel és Horváth Józseffel kiegészülve), míg 1994-ben már Polgár Judit-Lékó Péter-Almási
Zoltán játszott a csapatban (Portisch Lajos-Ribli Zoltán-Csernyin Alexander mellett). Rendkívül
sikeresen megtörtént a generáció váltás. A 1950-1951-es születésű Ribli-Sax-Adorján generációt
követte az 1976-1979-es Polgár-Almási-Lékó vonal. A magyar sakkozás kivételes helyzetben volt,
hiszen a fent felsorolt játékosok a világ legjobbjai voltak, így hosszú évtizedeken át a világ szűken
vett élvonalába tartoztunk.
A 2000-es években a Sakkszövetség felépítette a régiós sakkiskolai rendszert, illetve útjára indította
a Maróczy Géza Központi Sakkiskolát. A koncepció az volt, hogy a régiókban felfedezett
tehetségeket a központi sakkiskolába irányítják, ahol csak a legtehetségesebb gyerekekkel
foglalkoznak. Idén 20 fiatalra szűkítettük a létszámot a hatékonyabb edzés érdekében. A 2016-os
országos bajnokok mindegyike volt vagy jelenleg is Maróczy-s tanítvány. A havi egyszeri, hétfőpéntek időtartamban működő iskola országos szinten elegendő, viszont nemzetközi szinthez magas
óraszámú egyéni edzések is szükségesek. Több szakedző egybehangzó véleménye szerint rendkívül
fontos, hogy a gyerekek jó sakk alapokkal rendelkezzenek a pályafutásuk elején. A Maróczy
létszáma korábban azért lett felduzzasztva, mert ezeket az alapokat nagyon kevés helyen kapják
meg a gyerekek. Így már ezen a szinten el kellett kezdeniük a munkát.
Az SZMSZ szerint: a Maróczy Géza Központi Sakkiskola a Magyar Sakkszövetség
utánpótlásnevelő edzésközpontja. A tagok számát az anyagi lehetőségek határozzák meg. A
kívánatos létszám 14-22 fő. Feladata a legtehetségesebb utánpótlás korú versenyzők intenzív
felkészítése a nemzeti színek képviseletére. Az MGKSI feladatköre magában foglalja mindenekelőtt
a sakktanulást, annak összes létező témájában és formájában, ezen kívül a fizikai és lélektani
felkészítést.
A régiós sakkiskolák szeptember-május között működnek, havi 2 alkalom időtartammal. Átlagosan
évi 650-800E Ft támogatást kapnak a régiók. Ebből az összegből fizetik az esetlegesen felmerülő
bérleti díjat, az éves edzői költséget, és részt vesznek a Régiós Kupán. Egyáltalán nem működik az
eredeti elképzelés, miszerint a lépcsőzetes rendszerben a vidéken működő régiók legtehetségesebb
gyerekei a Maróczy-sakkiskola növendékei lesznek. A régiós támogatás rendszerét felül kell
vizsgálni, mert ahol egyáltalán működnek, ott is döntően helyi egyesületi igényeket elégítenek ki.
Nem jelentenek segítséget a vonzáskörzetükben működő más egyesületeknek, például az úszással
ellentétben, ahol a régiók egyfajta edzésközpontot jelentenek, és szakmailag felügyelik az összes
körzetükben működő egyesületek munkáját.

Feladatok rövid távra:
Az utánpótlás képzés minden területén előrelépés szükséges, azaz: edzőképzés-tananyagversenyek hármas szükséges ahhoz, hogy a tehetségek magas szintet érjenek el.
A)
Az edzőképzés kiemelt jelentőségű. Minél több szakképzett edzőre, szakemberre van szükség
országos szinten. Ez az alapja a további munkának.
- Örvendetes, hogy 2017. szeptemberében kb. 10 év után újra beindul a TE sakk-szakedzői
képzése.

Az edzőképzés kapcsán kell megemlíteni, hogy 2017-ben az utánpótlással kapcsolatos szakmai terv
fontos részét képezi, hogy a profi sakkpályafutást választó fiataloknak élsakkozóink és sakkozásunk
legjobbjai edzőtábor, illetve kurzus keretében adják át tudásukat.
- FIDE trainer seminarium
Külföldi és magyar senior trainerek előadások, edzésanyagok ismertetése keretében fejlesszék a
hazai edzők ismeretanyagát. Évente két alkalom elégséges lenne arra, hogy sok hazai edző olyan
ismereteket kapjon, ami elengedhetetlen a tanításhoz. Egy szeminárium 2-3 nap oktatásból áll.
- Edzői licenc bevezetése
Az előzőekben említett okokból rendkívül fontos, hogy az edzőkről információval rendelkezzünk.
Nagyon sokan indítanak sakk-tanfolyamokat, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a Szövetség
ezidáig nem vett részt hatékonyan a szakember képzés irányításában.
B) Tananyag
Az előzőekben említettek szerint nagyon fontos, hogy a gyerekek jó sakk alapokkal rendelkezzenek
a pályafutásuk elején. Ennek elősegítése érdekében olyan oktatási anyag, segédlet kiadását kell
elindítani 2016-ban, mely értékesítéséből származó bevétel újra befektetésével a hazai szakirodalom
fejlesztését érjük el. Az oktatási anyag kiadásáról az Ifjúsági Bizottság fog dönteni, mely az
egyesületi és a régiós képzés számára nyújt szakmai segítséget.
C) Versenyek
A gyerekek fejlődéséhez minél több, magas színvonalú versenyre van szükség. A tehetséges
gyerekek aránylag gyorsan eljutnak 1800-2000 értékszámú szintre, azonban ott van az a
megtorpanás, ami jó színvonalú versenyek rendezésével kiküszöbölhető.
Jelenleg a Magyar Sakkszövetség által finanszírozott zalakarosi verseny tölti be ezt a szerepet.
Ebben nagy szerepe van Zalakaros Város Önkormányzata, mert a Szövetség utóbbi három évben
nyújtott támogatása mellett ők 33 éve támogatják a rendezvényt. Örvendetes, hogy a 2016.
novemberében megrendezett tiszaújvárosi verseny új színfolt a palettán, de jó látni az újra magas
színvonalú Tavaszi Fesztivált, melyet ez évben kiemelt díjalappal a Budapesti Sakkszövetség
szervez.
Ha magasabb szintet elért tehetségeink fejlődését nézzük, akkor a ”holland-mintát” érdemes
megfontolni. Hollandiában hagyományosan Tilburg és Wijk aan Zee városokban megrendezett
körversenyek adták meg a hazai játékosoknak azt a lehetőséget, hogy olyan nagymesterekkel
mérkőzhessenek meg, akik elősegítik a szakmai fejlődésüket. Az utóbbi években megmaradt Wijk
aan Zee versenyen mindkét csoportjában a mai napig holland fiatalok, holland nagymesterek is
játszanak, kihasználva a rendezés előnyeit.
Az élversenyzők és az általuk alkotott csapatok eredményei alapján ítélik meg egy sportág
teljesítményét, az ő nevükkel lehet támogatásokhoz jutni az állami és a civil szférából. Ők adnak
példát a fiataloknak, így az éljátékosok reflektorfénybe állításával a Sakkszövetség eleget kíván
tenni ennek az elvárásnak. A megvalósítás érdekében az előkészületek elindultak.

Csapatbajnoki rendszer:
Áttekintve az európai csapatbajnoki rendszert, elmondható, hogy egyedül nálunk van ilyen jellegű
csapatbajnokság, ami 12 fős csapatokat jelent, és szeptembertől áprilisig tart.
A környező országokban bevezetett modell alapján 8 fős csapatok ún. Extraliga elnevezéssel évente
három alkalommal 3 napig tartó összevont fordulókkal mérkőzik meg. Ebben az esetben a sakk
népszerűsítését is betölti a csb forduló, hiszen az ország legjobb sakkozói egy helyen mérkőznek
meg egymással.
Az átalakítás természetesen érintené az alsóbb osztályokat, de az. ún. profi liga kiemelése és vidéki
városba helyezése a csapatvezetők szempontjából is költségcsökkentéssel jár, és a profi játékosok
versenynaptárába könnyebben beilleszthető.
Az átalakítás természetesen további egyeztetéseket igényel.
Adminisztrációs terhek:
A MOB-al való egyeztetést követően meg kívánjuk változtatni a versenyengedély-megújítási
folyamatot. A mintegy 5.300 versenyengedéllyel rendelkező játékosnak minden évben ugyanazt a
procedúrát kell végigvinnie egyesületén keresztül, mint a versenyengedély kiadása során. Az adatok
az esetek 90 százalékában nem változnak, ezért lehetne egyszerűsíteni az eljáráson. Ehhez
szabályzat változtatás és annak informatikai leképezése szükséges.
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